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 Oversigt over støttede projekter under puljen Læselyst og 
læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud 
 
 
Der gives i alt 6,9 mio. kr. i tilskud til 35 projekter fordelt over hele landet.  
 
 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Viborg Bibliotekerne Læsespots I et ligeværdigt partnerskab mellem 

Viborg Bibliotekerne og alle 26 SFO’er i 
Viborg Kommune udvikles et koncept for 
Læsepots. Disse spots bliver et særligt 
område i den enkelte SFO, der skal 
skabe læselyst gennem oplevelse af den 
gode historie. Dette vil ske gennem 
fortælle- og læseaktiviteter samt 
etablering af ”SFO-bibliotek” og 
inspirerende indretning. Centralt i 
projektet står inddragelse af børnene, 
kompetenceudvikling og driftsmodel. 
Mulighed for inddragelse af frivillige 
undersøges. 

530.000,00 kr. 

Bornholms 
Folkebiblioteker, Rønne 
Bibliotek 

Læselyst på 
Åstedet 

Børn i Åstedets SFO i Rønne skal opleve 
litteratur, der giver dem lyst til at læse 
mere. Læsning skal indgå som en del af 
SFO’ens handleplan. Rønne Bibliotek og 
Åstedet SFO vil i fællesskab afprøve 
forskellige læseaktiviteter, med det 
formål at læsning fremstår som et 
attraktivt tilvalg i fritiden. Der lægges 
overalt vægt på at biblioteket er barnets 
frirum, så børnene har central 
medbestemmelse for valget af de bøger, 
aktiviteter og oplevelser de gerne vil 
beskæftige sig med. 

200.000,00 kr. 



 

Side 2 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Rebild Bibliotekerne Kløvermarken 

Blomstrer – 
Læselyst i fuldt 
flor 

I samarbejde med Kløvermarkens SFO 
vil vi skabe rammerne for at understøtte 
børns læselyst. Vi vil sammen gå på 
opdagelse i litteraturen og vise, at man 
kan bruge den på mange måder. 
Projektet skal danne grobund for 
børnenes fremtidige læsestunder på egen 
hånd men i høj grad også ved at tage del 
i et fællesskab, hvor læsning er 
omdrejningspunkt. Samtidig bidrager 
projektet til at fastholde børns lyst til at 
læse i fritiden ved at lette 
tilgængeligheden af spændende og 
vedkommende litteratur. 

66.400,00 kr. 

Hjørring Bibliotek Styrker læselyst og 
læsefællesskaber i 
SFO´er ved 
Skolecenter 
Hirtshals 

Dette projekt har til formål at skabe 
begejstring, glæde og gode, litterære 
oplevelser for børn i SFO´erne i Tornby, 
Horne og Hirtshals.  
Projektet skal i samarbejde med børnene 
udvikle en palette af spændende 
formidlingsaktiviteter, et lækkert, fysisk 
miljø og udvikling af bogpakker, der er 
passende til børnenes læseniveau. Dette 
skal indbyde til læsefællesskaber, gode 
oplevelser og fordybelse, for dermed at 
styrke børnenes læselyst, fantasi og 
kreativitet.  

162.000,00 kr. 

Næstved Bibliotek SFO Hyllinge 
hylder læsning 

Projektet består i et samarbejde mellem 
Lille Næstved Skoles SFO, afd. Hyllinge 
og Næstved Bibliotek om at styrke børns 
læselyst og læsefællesskaber i fritiden.  
Vi påtænker at etablere et læsehjørne i 
SFO’en, hvor børnene har let adgang til 
god, inspirerende og alderssvarende 
litteratur. Vi vil sammen med 
pædagogerne planlægge lege- og 
lystprægede aktiviteter for børnene med 
afsæt i den valgte litteratur.  

100.000,00 kr. 

Samsø Bibliotek Øget litteraturlyst 
i de to SFO'er på 
Samsø 

Samarbejdets formål er at øge og 
stimulere litteraturlysten hos børnene i 
de to SFO’er på Samsø. Nogle af 
redskaberne til at nå dette mål er at 
indkøbe bogpakker, udstillingsmøbler og 
at lave et forfatterarrangement for de to 
SFO’er på øen.  
Detaljerne i projektet skal først indfinde 
sig, når vi i starten af 2020 holder de 
første møder sammen om dette projekt. 
Selve projektet forløber i skoleåret 20/21. 
Samarbejde og børnenes inddragelse er 
vigtige nøgleord i dette projekt. 

66.000,00 kr. 



 

Side 3 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Tønder Biblioteker Læsefællesskaber i 

Marsken 
I projektet Læsefællesskaber i Marsken 
vil vi undersøge, hvordan vi sikrer, at 
børn i Tønder Kommune får adgang til 
gode læseoplevelser og relevant 
litteratur, selvom de bor langt fra et 
bibliotek. Sammen med fem SFO’er fra 
byer uden folkebibliotek vil vi oprette 
læsemiljøer, sikre adgang til relevante 
bøger og etablere læsefællesskaber. 
Børn, pædagoger og bibliotekarer 
udvikler projektet sammen. Projektets 
erfaringer skal danne ramme for en 
fortsat betjening af fritidstilbuddene 
efter afslutning. 

300.000,00 kr. 

Frederiksberg 
Kommunes Biblioteker 

Inspiration ude, 
fælleslæsning og 
samlingsbyggeri 
hjemme 

Der undersøges, hvad det gør ved børns 
læselyst, hvis man tager ud og læser på 
fysiske steder og iscenesætter 
læsningen, både hjemme og ude. 
Højtlæsningen er fællesskabsfremmende 
og vægtes både ude på tur og hjemme. 
På SFO’en bygger børnene deres egen 
samling og bliver bogambassadører for 
bøgerne, de vælger. Den primære 
målgruppe er børn, der ikke selv søger 
læsning.  
 
Konceptet udformes sammen med 
pædagogerne, så vi finder en form, der er 
bæredygtig og har  
forankring – også efter projektperioden.  

125.000,00 kr. 

Allerød Bibliotek LæS FOr sjov Gennem workshops, forfattermøder m.m. 
leger børnene sig ind i et bogunivers og 
gør det levende. Inspireret af 
fortællingen skaber børnene håndværk, 
teater, kunst m.m., som præsenteres ved 
en fernisering for familierne.  
En strategisk sammensat bogsamling 
sikrer tilgængelighed på børnenes 
præmisser, og ugentlige besøg fra 
børnebibliotekarerne understøtter og 
aktiverer samlingen.  
Forsøg med formidling til forældre 
undersøger, hvordan vi bedst hjælper 
forældrene til at støtte børnenes 
læselyst. 

250.000,00 kr. 



 

Side 4 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Brønderslev bibliotek Min magiske 

læsehule 
Projektet henvender sig til tre 
landsbyskoler, som alle har udfordringer 
med elevernes læsekompetencer - og 
brug for et læseløft. Derfor er projektet 
særligt relevant til at åbne litteraturens 
verden på anderledes, kreative og sjove 
måder, så læsning ikke udelukkende 
styrkes i skoleregi som lektier og test, 
men understøttes som en port til 
magiske verdener, interessebårne 
fællesskaber og kreative udfoldelser. 
Projektet skal forankres i samarbejde 
mellem skole, SFO, bibliotek og børnene 
selv. 

200.000,00 kr. 

Holbæk Bibliotek (Læse)rum- vi 
leger os ind i 
bøgernes verden 

Holbæk By Skoles SFO og Holbæk 
Bibliotek vil lege sig ind i bøgernes 
verden sammen med børn og deres 
voksne, personale fra SFO og Bibliotek.  
 
Vi etablerer læserum: Små mobile 
læsehuse fyldt med bøger og læsespil, 
forpligtende netværk mellem børn og 
deres voksne samt personale, hvor alle 
bliver hjulpet på vej til at udnytte det 
potentielle (læse)rum - der hvor leg, tillid 
og kærlighed til litteraturen kan udvikle 
sig.  

104.000,00 kr. 

Biblotektet Hornslet SFOens 
Litteraturværksted 

Vi vil i fællesskab udvikle og etablere et 
” Litteraturværksted”, et rum i rummet, 
hvor der er mulighed for at gå på 
opdagelse i litteraturens univers.  
Litteraturværkstedet bliver en naturlig 
del af hverdagen, hvor nøgleordene er 
tilgængelighed, nysgerrighed og 
fællesskab. Her er tid til at gå på 
opdagelse, styrke læselyst og lege med 
litteraturen.  
Et rum og et fællesskab, hvor indholdet 
af projektet i høj grad præges af 
børnenes ideer, tanker og lyst. 

176.000,00 kr. 



 

Side 5 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Holstebro Bibliotek Bogen bevæger dig At læse skal kobles som en helt naturlig 

del til de mange andre aktiviteter, der er 
til børnene i SFO på Nørre Boulevard 
skolen. Der skabes en sammenhæng med 
de øvrige tilbud, så når bogen åbnes og 
læses, så arbejdes der videre med bogens 
indhold i de øvrige tilbud. Bogen og 
læseområdet vil blive omdrejningspunkt 
for mange af de aktiviteter, børnene 
deltager i. Bogen kan både bevæge dig 
mentalt og fysisk – den kan ”røre” dig og 
den kan lægge op til handling f.eks. i 
rollespil, leg og bevægelse. 

114.000,00 kr. 

Grenå Hovedbibliotek Gør bogen levende 
- Læselyst i SFO'en 

Ved at arbejde med børnenes indlevelse i 
bogens univers og deres personlige 
læseoplevelse vil vi styrke deres 
motivation til selv at tilvælge læsning og 
deres lyst til fordybelse i bøgerne.  
 
Vi vil fokusere på, hvordan vi kan gøre 
læseoplevelsen til en mere sanselig 
oplevelse for børnene ved at arbejde med 
det visuelle, altså de indre billeder vi 
skaber når vi læser og ved at sætte flere 
sanser i spil. Vi vil gennem små forløb 
som børnene er medbestemmende på 
præsentere nye veje til indlevelse. 

176.000,00 kr. 

Vallensbæk Kultur- & 
Borgerhus 

Skab din Læselyst Projektet skal udvikle og dyrke de 
involverede børns læselyst gennem 
forskellige dialogskabende og aktive 
læse-tiltage. Projektet kobler børns 
læselyst med aktiv deltagelse og 
’gamification’. Projektet tager 
udgangspunkt i børnenes 
interessefællesskaber og det vokser og 
udvikler sig gennem børnenes 
engagement.  
Gennem forskellige tilgange til læsning 
lader Skab din læselyst børnene deltage 
i udviklingen af litteraturen, for 
derigennem at dyrke deres indlevelse, 
kreativitet og lyst til at læse. 

135.000,00 kr. 



 

Side 6 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Frederikshavn 
kommunes Biblioteker 

Den Levende 
Litteratur 

Vi ønsker at styrke SFO børns 
læseglæde ved at introducere dem for 
forskellige greb til at gøre litteraturen 
levende og legende.  
 
Vi vil:  
- skabe en fælles reference-læse-ramme, 
der kan pirre børns fantasi og invitere til 
leg.  
- indrette hyggekroge og huler og 
understøtte læsefællesskaber på tværs af 
årgange.  
- skabe rammer for, at børn kan lege 
bøgers handlinger ud, så der skabes en 
kobling mellem læse- og legetid.  
- flytte historieoplevelsen ud i 
skovbunden og lave litterære 
naturskatte. 

228.000,00 kr. 

Struer Bibliotek Fra læsekløft til 
læseløft 

Struer Bibliotek, Langhøj SFO og 
børnegruppen vil i fællesskab udvikle et 
alsidigt og spændende litteraturtilbud til 
en SFO i et udkantsområde uden øvrige 
kulturtilbud og dermed fremme 
læselysten forankret i læsefællesskaber. 
En læselyst der ikke præger 
børnegruppen, som forbinder læsning 
med en skoleaktivitet og ikke en 
fritidsbeskæftigelse. Med projektet 
ønsker vi at lukke denne læsekløft og 
vende den til et læseløft – og bringe 
projektets resultater i spil på 
kommunens øvrige udkantsskoler. 

100.000,00 kr. 

Bibliotekerne Halsnæs 
kommune 

Nye fællesskaber 
om læselyst i 
Halsnæs 

SFO’erne på folkeskolerne i Halsnæs 
Kommune deltager alle i indsatsen for at 
styrke børns læselyst. Bibliotekerne og 
SFO’erne/ skolerne starter med en 
workshop, hvorfra hver skole vælger et 
af følgende to spor: a) Læse-bedste. 
Koncept hvor voksne frivillige fungerer 
som læsevenner i SFO’erne. Eller b) 
Læse-lyst-trappe i børnehøjde. Børn fra 
mellemtrin med nogen eller megen 
læselyst rekrutteres til læseheste, som 
har en dag om ugen i SFO hvor de læser 
med børnene. 

400.000,00 kr. 
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Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Ikast-Brande Bibliotek ”Læs med lyst i 

SFO” 
I samarbejde med 2 
skolefritidsordninger i et område med 
udsatte familier og i et geografisk 
udkantsområde vil Ikast-Brande 
Bibliotek styrke læselysten hos børn i 
indskolingsalderen i inspirerende 
læsefællesskaber, for at nå de børn, ca. 
100, der erfaringsvist ikke besøger 
biblioteket. Desuden indgås samarbejde 
med Boligsocialt Projekt, der 
understøtter børnene fra udsatte 
familier fra Østre Skoles SFO, og 
Produktionsskolen Midt, der skaber 
kreative læsemiljøer i 
skolefritidsordningerne. 

147.000,00 kr. 

Langeland Bibliotek Læs af lyst Langeland er en ø der er udfordret på sin 
geografi og demografi.  
På Langeland, som i resten af landet, 
findes en mængde børn, der er svage 
læsere eller aldrig læser i fritiden. I et 
samarbejde, der involverer alle SFO’er 
på Langeland, skal biblioteket forbinde 
deltagerne i et fælles løft af børnenes 
læseniveau.  
Som bibliotek og fritidstilbud medvirker 
vi ved at fokusere på den lystbetonede 
læsning.  

238.000,00 kr. 

Hillerød Bibliotekerne Flyvende 
fortællinger 

Hillerød Bibliotekerne og HFO 
Grønnevang vil skabe læselyst i 
børnehøjde. Med en målrettet indsats vil 
vi sammen med pædagogerne, en lokal 
forfatter og de 17 nationaliteter, som 
børnene på HFO Grønnevang 
repræsenterer, skabe læsefællesskaber. 
Vi vil udvikle en fysisk børnefilial i 
fritidsordningen, hvor børnene inddrages 
i indhold, drift og udtryk. ’Flyvende 
Fortællinger’ skal udvide børnenes 
horisont og gøre dem nysgerrige på deres 
eget og andres liv og drømme gennem 
tilgængelig litteratur. 

260.000,00 kr. 



 

Side 8 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Lemvig Bibliotek Bogvenner Med Bogvenner ønsker vi at gøre 

læsning til en naturlig del af børns fritid 
ved at udvikle et samarbejde mellem 
fritidstilbud, PLC og folkebiblioteket. 
Børn skal være trygge ved læsning og 
ved at benytte både biblioteket og PLC. 
Læselyst kan findes mange steder, og vi 
vil derfor arbejde med både skøn- og 
faglitteratur, synlighed og facilitering af 
læsesituationer. Målet er at udvikle et 
tilbud, der øger børns fritidslæsning og 
som fortsættes og udvides efter 
projektperiodens udløb. 

200.000,00 kr. 

Faxe Kommunes 
Biblioteker, Haslev 

Når børn læser 
med - Læselyst og 
læsefællesskaber 
for børn i 
indskolingens 
fritidstilbud 

Projektet er en udfoldning af arbejdet 
med læselyst, som er et 
fælleskommunalt pejlemærke i 
kommunes strategi for arbejdet med 
literacy. Centralt i projektet står 
børnenes medbestemmelse og ejerskab 
som en vej til læselyst og 
formidlingslyst.  
Vi vil skabe en materialesamling til 
SFOen, der er sammensat i et 
samarbejde mellem børnebibliotekarer 
og børn i SFOen. I tæt samspil med 
SFOens personale, vil vi skabe 
aktiviteter og rum i SFOen, der 
understøtter børnenes læsning/lytning. 

160.000,00 kr. 

HvidovreBibliotekerne Ro på! – Læselyst i 
SFO’en 

Hvidovre vil udvikle børns kreative 
tilgang til litteraturen, så der ikke 
fokuseres ensidigt på læsning som 
handling, men mere på de forskellige 
aktiviteter, der kan løfte børnenes 
oplevelse af indholdet i bøgerne, for at 
give dem lyst til at læse mere.  
Kommunens SFO’er efterspørger også 
rum og aktiviteter, som kan give 
børnene mulighed for at finde ro og 
fordybelse. Her kan det at arbejde med 
bøgernes verden spille en rolle.  
Procesdesignet i projektet involverer 
børnene lige fra start. 

200.000,00 kr. 



 

Side 9 

Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Aabenraa Bibliotek ”Kliple Læse 

Mærken”: 
Læseglæde blandt 
børn i Kliplev 

Med projekt ”Kliple Læse Mærken: 
Læseglæde blandt børn i Kliplev” i 
skoleåret 2020-2021 får børn i Kliplev 
SFO en intensiv og flerstrenget 
litteraturindsprøjtning, som booster 
læselysten. Børnene inddrages i 
udvælgelse af bøger og indretning af 
inspirerende læserum samt bibliotekets 
medarbejdere og forfattere besøger 
kontinuerligt SFO’en og igangsætter 
forskelige formidlingsaktiviteter, som 
kan fortsætte indtil næste besøg. 
Samskabelse og ”Barn til barn” 
formidling bliver nøgleord i projektet. 

100.000,00 kr. 

Lolland Bibliotekterne 
og Borgerservice 

Fælles læselyst på 
Lolland 

LollandBibliotekerne skaber rum til 
oplevelser og fordybelse i litteraturen via 
guidet fælleslæsning-arrangementer, 
målrettede bogsamlinger og etablering af 
fysiske læserum i tre SFO´er.  
 
Projektet involverer børn og pædagoger i 
materialevalg og aktiviteter og skal 
skabe bevidsthed hos børnene om, at 
læsning kan være en positiv fælles 
aktivitet, uanset forudsætninger.  
 
De valgte SFO´er ligger langt fra 
kommunens biblioteker, hvorfor børnene 
har svært ved at kombinere fritidstilbud 
med bibliotek. 

255.000,00 kr. 

Skive Bibliotek LEG - LÆR - LÆS Projekt Leg – Lær – Læs vil udvikle og 
nytænke læsefællesskaber i fritiden for, 
med og af børn i alderen 6-9 år med 
legen i fokus. Læsning i fritiden skal 
være styret af lyst og ikke af pligt, som 
læsningen for nogen forbindes med i 
skolen. Tekstforståelsen vil være central, 
da vi bl.a. ønsker at omsætte teksters 
indhold til handling. Fx Læs en 
kageopskrift og bag kagen sammen. Læs 
om LEGO Star Wars, byg Darth Vaders 
slot af legoklodser i fællesskab, og lav 
nye historier for hinanden gennem leg. 

75.500,00 kr. 
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Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Randers Bibliotek Bib-Roadshow - 

læs og leg 
Randers Bibliotek undersøger ved hjælp 
af metoden Design-Based Research, 
hvordan koblingen af leg, fællesskaber 
og læsning kan skabe mere læselyst for 
børn i indskolingens fritidstilbud.  
Målet med projektet er at udvikle et 
tilbud, der iscenesætter litteraturen på 
en appellerende måde, som kan tilbydes 
alle skolefritidsordninger i Randers 
Kommune. 

180.000,00 kr. 

Køge Bibliotek Pop-up biblioteker 
på SFO'er i Køge 
Kommune 

I et samarbejde mellem 
KøgeBibliotekerne og tre af kommunens 
SFO’er skabes mobile pop-up biblioteker. 
Med børnenes undren og fantasi som 
udgangspunkt vil vi med filosofiske 
redskaber og praksis pirre og stimulere 
børns læselyst og skabe nye 
læsefællesskaber, samt give børnene 
mulighed for at opdage litteraturen 
(digital og analog), som en attraktiv 
aktivitet. Pop-up bibliotekerne vil med 
deres scenografiske, virkemidler, 
formidlingsformer og bogpakker være 
undringsvækkende.  

300.000,00 kr. 

Vesthimmerlands 
Biblioteker 

Læsefritidsordning Projekt Læsefritidsordning skal knytte 
SFO/LBO’erne og Folkebiblioteket 
sammen med fokus på læselyst i 
fritidstilbuddene. Grundidéen er at 
sende læsefritidskasser i 
rotationsordning. De skal i fællesskab 
sammensættes af Folkebiblioteket og 
SFO’erne med inddragelse af børnene. 
Projektet skal imødekomme børnenes 
mulighed for at læse 20 min om dagen 
når familierne ikke formår at løfte 
opgaven selv. Læselystbøger stilles til 
rådighed og der skabes et hyggeligt og 
spændende læserum for og med børnene. 

200.000,00 kr. 
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Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Gladsaxe 
Hovedbibliotek 

Læsestjerner 
(arbejdstitel) 

Projektets formål er at udvikle 
inspirerende værkstedsrum, 
motiverende aktiviteter og 
eksperimenterende forløb om læselyst 
for børn i Skovbrynet Skoles SFO.  
 
Vi vil etablere et fagligt forpligtende 
fællesskab mellem pædagoger og lærere 
fra skole, SFO og klub på Skovbrynet 
Skole og bibliotekarer fra Værebro 
Bibliotek og Gladsaxe Bibliotekernes 
tværgående Team læring med fokus på 
at involvere børn i at skabe anderledes 
og sjove læseaktiviteter sammen med 
deres kammerater.  

170.000,00 kr. 

Esbjerg Bibliotek En legende tilgang 
til læsning 

Esbjerg Kommune er optaget af de 
muligheder en legende tilgang har for 
børns udviklingsmuligheder.  
Vi vil derfor gå nye veje i et allerede 
etableret samarbejde mellem tre 
folkeskoler og biblioteket, og sikre at 
børnene bliver inddraget i udviklingen af 
bæredygtige tilbud, der giver læselyst og 
læsefællesskaber i SFO.  
Ambitionen er, at vi ved at skabe 
rammer for børns valgmuligheder, 
undren og glæde finder essensen af det, 
som motiverer lysten til at læse selv og 
sammen med andre i deres fritid. 

300.000,00 kr. 

Solrød Bibliotek og 
Kulturhus 

Vi læser for sjov. 
Sammen udforsker 
vi læseuniverset.  

I et samarbejde mellem bibliotek og 
SFO’er i Solrød Kommune vil vi sammen 
med børn fra 2.klasse udforske den 
bedste måde at læse på ved afprøvning 
af påvirkning fra lyd, lys og omgivelser. 
Målsætningen er, at læsning gennem 
læseaktiviteter og lege opleves som en 
både individuel, fælles og sjov 
fritidsaktivitet. Børnene deltager aktivt i 
udvælgelse til bogsamlinger i SFO’er. 
Projektets effekt måles gennem 
læsevanespørgsmål til børnene. En 
ekstra målsætning er at samarbejdet får 
varig effekt.    

250.000,00 kr. 
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Bibliotek Titel på projekt Resumé af projekt Tildelt beløb 
Odense Biblioteker og 
Borgerservice 

5240 BOGBOOST Vollsmose Bibliotek og Abildgårdskolen 
vil sammen booste lysten til at læse 
blandt Vollsmoses yngste skoleelever ved 
at  
- etablere en bogsamling og et hyggeligt 
læsested i samskabelse med børnene i 
Abilgårdskolens SFO  
- lave aktiviteter med udgangspunkt i 
børnelitterære universer  
- få gang i en læseklub på biblioteket. Et 
trygt og rart sted for børnene at være 
sammen med nærværende frivillige 
læsemakkere. Et børnehelle i et område, 
der de næste år vil være præget af store 
fysiske forandringer, 

150.000,00 kr. 

Aalborg Bibliotekerne Den aktive bogreol Folkebibliotek og DUS (SFO i Aalborg 
Kommune) har en fælles tilgang til bl.a. 
værdien i børns egen leg, der kan skabe 
glæde og begejstring. Derfor er det 
oplagt med et samarbejde, men det 
mangler i Aalborg Kommune. DUS 
arbejder med 6 fællesmål, bl.a. sproglig 
udvikling. Der er brug for inspiration, 
erfaringsudveksling og nye vinkler på, 
hvordan der kan arbejdes med dette 
fællesmål. Bibliotek, PLC og DUS skal 
udvikle motiverende læseaktiviteter, der 
udvikler børns fantasi, kreativitet og 
sprog. 

300.000,00 kr. 

      6.917.900,00 kr. 
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